
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september 2011 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.09.2011 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

parc. č. 3776 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetku a investícií 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
referát majetkový 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy  
 

 
  
 
 
 
 
 
 



N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 

A. schvaľuje 
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Ostravskej ulici, a to pozemok parc.č. 3776, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha o výmere 283 m2, do nájmu: 
 
1. JUDr. Ivanovi Feješovi, bytom Prokopa Veľkého 17, 811 04 Bratislava, 
2. Monike Feješovej,  bytom Prokopa Veľkého 17, 811 04 Bratislava, 
3. Robertovi Wallachovi, bytom Hofmannsthalgasse 4/3/24, Viedeň, 
4. Vlaste Wallachovej, bytom Malinová 24, 811 04  Bratislava 
5. Dr. Kataríne Hečkovej, bytom Révová 19, 811 02 Bratislava 
 
za cenu 0,33 EUR/m2/rok. 
 
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 
roky. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na 
Ostravskej ulici, a to pozemok parc.č. 3776 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha o výmere 283 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že všetci piati žiadatelia chcú dodatočne 

skolaudovať prístupovú komunikáciu na predmetnom pozemku, ktorý slúži pre žiadateľov ako 
prístup k ich pozemkom parc.č. 3771 a parc.č. 3773. Žiadatelia sa zaväzujú odovzdať po 
kolaudácii vybudovanú komunikáciu do vlastníctva hl. m. SR Bratislavy. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a finančná odporučili nájom predmetného pozemku 

v súlade s ustanovením § 9a od. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 


